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Basis for utviklingsplana er lagets formålsparagraf 
1. Laget har som formål å ivareta medlemmenes og allmennhetens interesse for båt- og 

sjøliv. Laget skal tilrettelegge for en sikker og god adkomst til sjøen og ei trygg havn. 
 

2. Laget skal støtte opp under friluftslivet til sjøs. Barn og voksne skal via havna få 
tilgang til fiske og sportsaktiviteter på sjøen. Dette er et viktig miljøarbeid som en stor 
del av lokalsamfunnet har glede av. Havna er i seg selv verdsatt som «svært viktig 
friluftsområde» og er et attraktivt tur- og rekreasjonsområde for barn og voksene.  
Særlig verdifullt er området for eldre og uføre. Laget har som mål å legge til rette for 
at alle skal trives i havneområdet og føle seg velkommen. 

 
3. Sunndalsøra ligger langt inne i en værhard fjord uten god havnemulighet for mindre 

og mellomstore fartøy. Eneste mulighet for sikker havn er innenfor lagets eiendom. 
Laget har tatt på seg et samfunnsansvar og jobber for å legge til rette ei havn, slik at 
det offentlige og næringslivet kan ivareta sine forpliktelser og nyte godt av tilbudet. 
Dette kan dreie seg om beredskap til søk etter personer, båter i nød, oljevern, 
skyssbåt ved stengte tunneler, dykkerfartøy, arbeidslektere o.l.  

 
Kommentarer til vår formålsparagraf: 
 
Punkt 1 er hovedgrunnlaget for de kommende prosjektene. 
 
Punkt 2 påpeker at vi ikke bare skal jobbe for medlemmenes behov og interesse. Vi ser at de 
tiltakene vi har gjort blir satt pris på av hele lokalsamfunnet. Litt freidig sagt: Havna har blitt 
en fjordpark for allmennheten. Vi har ikke mottatt noe støtte verken offentlig eller privat. Med 
andre ord det, er våre medlemmer som har betalt alle utgifter og lagt ned tusenvis av 
dugnadstimer. Dette setter selvfølgelig begrensninger for hvor mye vi kan dra i gang av tilbud 
til allmennheten. Men de må gjerne benytte seg av det vi har. Det har vært mye bading i 
havna. Dette til tross for at vi har skilt som sier bading forbudt. Vi har mulighet til å 
tilrettelegge for bading på visse betingelser. Men da er det et spørsmål om penger og 
ansvar. Her må i så fall kommunen ta en rolle.  

  
Alle er velkomne til å bruke vårt lysthus og terrasse.             Isbading 2021. 
 
Vi har også gjort et innspill til kommunen om å tilrettelegge et åpent toalett i havna. Havna er 
som kjent et turmål for mange. Faktisk flere hundre i uka. De mannlige besøkende finner 
stort sett ei løsning bak en naustvegg. Men damene har en utfordring. Blir havna ei 
ettertraktet gjestehavn må vi lage et dusjtilbud.



Punkt 3 i vår formålsparagraf påpeker at havna er viktig for mindre yrkesfartøy som 
dykkerfartøy, skyssbåt, beredskapsfartøy som redningsskøyte o.l.  
Hydro og Nofima har regelmessig besøk av dykkertjeneste på sine sjøvannsinntak. 
Stengte tuneller vil kreve at det settes inn skyssbåt.  

   
 
Her er flyfoto med beskrivelse av farlige vindretninger i indre del av Sunndalsfjorden. 
Ikke alle i Sunndalen er kjent med disse forholden. 

 
 
Disse bildene taler for seg. Verken kommunekaia ved Fjordparken eller Hammerkaia er noe 
alternativ for å fortøye båter. 

  
 
Et viktig moment med å tilby sikker havn til næringsliv og kommune er at det sparer kjøring 
inn og ut fjorden for å legge båtene i sikker havn. Her er det snakk om tid, penger og ikke 
minst miljø med unødvendig bruk av drivstoff.



Noen tanker om gjestehavn og turisme. 
I vår formålsparagraf har vi pr. dato ikke noe som tar stilling til dette med gjestehavn.  
Vi har gjort lite for å publisere havna som gjestehavn. Noen få besøkende har vi. Men dette 
er folk som har kjennskap til havna via slektninger e.l. 
 
Så noen tanker om potensialet for havna som gjestehavn og om dette bør inn i våre 
utviklingsplaner. 
 
Båtene har med årene blitt større og mer komfortable. I tillegg ser en at antallet seilbåter er 
økende. Mange bruker båtene som fritidsboliger og oppsøker havner som har noe å by på. 
Her er det en økende interesse for å dyrke friluftsliv i form av sykkelturer og fotturer. Vi ser 
også at de yngre generasjonene bruker båten som innkvartering når de skal drive med litt 
mer ekstrem aktivitet som f.eks. klatring og randonekjøring. 
Sunndalen har mye å by på til denne typen turister. Havna ligger sentralt til for fine 
sykkelturer og fjellturer. Som eksempel kan nevnes: 

o Sykle opp til Mæhle og fottur opp i Haremdalen eller Kalkinn. 
o Sykle opp Litledalen 
o Sykle opp Viklandet og fottur til Synnahaugen/Hammartoppen/Vettafjellet 
o Sykle Grøa rundt og besøke Vinnufossen og Leikvin. 
o Hvis en leier bil eller på annen måte skaffer seg skyss, gir dette mange muligheter for 

besøk i Innerdalen, Åmotan, Grøvudalen, Ekkertind, Jernbanenetraseen mot 
Toppheis, Flånebba. 

o I tillegg kan et besøk kombineres med kultur som f.eks. Barbaraspelet o.l. 
 
Erfaringer fra Geiranger tilsier at båtbesøkene øker drastisk når det legges til rette ei 
gjestebrygge. Båtfolket er ikke spesielt opptatt av suvenirbutikker. Geiranger har mindre å 
by på enn Sunndalen når det gjelder friluftsliv. Her har vi med andre ord et potensiale. Men 
det må satses på informasjon. Men båtfolket har også sin jungeltelegraf som vil sette 
Sunndalen på kartet hvis vi har ei god havn. Men vi har ei utfordring. Skal vi ta imot 
seilbåter og litt større lystbåter må vi ha ei havn som er tilrettelagt for dette og har 
tilstrekkelig dybde.  
 
I denne sammenheng har vi også diskutert om det skal legges til rette for bobilparkering. 
Mange bobileiere har tidligere vært båtfolk, og ser gjerne at de får overnatte i et maritimt 
miljø. Problemet er at vi ikke ønsker å komme i en konkurransesituasjon med Sunndal 
Jeger og Fisk og de lokale campingplassene. Men dette betyr tapte inntekter for oss, så det 
er ikke en selvfølge at vi skal være så solidariske. Vi får ta en diskusjon om dette. 
 

   
Det er litt moro at Sunndalsøra Småbåthavn og Reine i Lofoten er å finne som flotte motiver 
fra Norge.  



Her er ei side kopiert fra internett. Kan vi utnytte "vårt" motiv komersielt. Er det mulig å gi en 
av våre samarbeidspartnere enerett til å bruke dette i reklameøyemed? 
 

 



Her er eksempel på plasser hvor vi er publisert. 

  
Det koster mellom 2-3 tusen for å få en annonse i dette magasinet.  
 
 

 
norskhavneguide.no 
Dette er en side vi selv kan holde oppdatert. Fungerer bra. Gratis. 
 
I tillegg har vi vår egen nettside sslhavna.no og en bruker på Facebook. 

 

https://www.norskhavneguide.no/havn/sunndalsora-smabatlag


Pr. i dag er dybden enkelte steder nede på 1,3 meter. Det er derfor viktig å prioritere et 
prosjekt på å utdype havna og kanalen ut til sjøen til 2 – 2,5 m. 

 
Grunnen til at havna og da særlig kanalen er så grunn er at Litledalselva og Aura 
kraftstasjon tilfører området mye sand og slam. Innløpskanalen ble mudret ned til ca. 2,5 
meter, siste gang i 1993. I dag er innløpet altså nede i 1,3 meter. 
 

 
Hvis en tar en titt på sjøkartet er det ikke rart at vi får få gjestebåter. Her er det angitt en 
dybde på 1 meter stort sett i hele innløpskanalen.  
Vi har gjort et innspill til kystverket. Men har dessverre ikke fått noe reaksjon. 
Når vi har fått mudret havna vil vi følge opp saken. 



Utfording 
• Vi må bli bedre til å selge oss ut til båtmiljøet via sosiale medier, nettsider og magasiner. 

Jungeltelegrafen er viktig. Men da må de som besøker havna og Sunndalen ha en god 
opplevelse.  

• Været kan være en viktig faktor. Det er stort sett godt turvær i Sunndalen når det 
sørvest og regn ute ved kysten. Dette må vi få fram som et salgsargument. Windy har ei 
god side som viser vindforhold, nedbør + lokale kamera. Hvordan kan vi selge dette? 

 

 
 Bilde fra Vinnu flyplass.    Typisk vindkart. 

 

 
Typisk nedbørskart. 

 

• Vi må jobbe mot kartverket og kystverket for å få oppdatert sjøkartene.  

• Vi må forbedre vår egen hjemmeside og få fram gode kart og informasjon om havna.  

• Videre bør vi informere om turmuligheter og tilbud i Sunndal. Her må vi fri til kommunen 
om å være med. Det er viktig å ha gode turkart og skilting av stier. Her er 
www.morotur.no og www.stikkut.no to viktige adresser. Det kan nevnes at det er en 
stikkutpost i havna. Pr. 1. nov. 2021 hadde posten et besøksantall på 5454 med 1601 
forskjellige personer. Totalt sett er dette den mest benyttede stikkutposten i Sunndal. 
Kan det være et potensiale for reklameskilt for sponsorer? 

 



Sunndalsøra Småbåtlag har også lagt ut ei 30 meters gjestebrygge ved Flåøya. 
Flåøya er verd et besøk da dette er en naturperle med mange fornminner. Men det er ikke å 
anbefale overnatting ved brygga, da østavinden kan være ganske tøff. 

 
 
 

 
 
Prosjekt nr. 1 - Mudring 
Mudring ved gjestekai, drivstoffkai og kanal ut mot sjøen. Masseberegnet til ca. 2000 kbm. 
Kostnadsoverslag er innhentet av kvalifisert entreprenør 1,25 MNOK + mva.  
I tillegg kommer ilandtaking og deponering av masser på 0,2 MNOK + mva. 
Løsning er drøftet og det er lav teknisk risiko. Usikkerheten ligger først og fremst i 
masseberegningen. Samlet investering 1,5 MNOK + mva.  
I tillegg må det tas høyde for at andre deler av havna bør tas samtidig når utstyret er på 
plass. En vesentilg del av kostnadene er slep og transport av lektere og maskin. 
Dette er et vedlikeholdsprosjekt. Det kan være mulig å få refundert noe av momsen. Men 
dette kommer i så fall lenge etter at jobben er ferdig. 
Vi tar sikte på å realisere dette i løpet av 2022.  
Prosjektet må fullfinansieres med at det settes av 2,2 MNOK for å sikre en fullstendig 
gjennomføring. 
Denne jobben er kun et vedlikehold. Hele området har tidligere vært mudret. Ref. til tilatelse 
gitt sist i 1993. Det er da ikke nødvendig med ny søknad. 

 
 
 



Prosjekt nr. 2 - Molo 
Bygging av molo mot Litldalselva. 

  
Innerste delen av moloen (ca. 100 meter) ble anlagt i 2020. Samtidig ble det gjort en 
utdyping til ca. 2 meter i havnebassenget innenfor denne moloen. mellom  
Kostnad 250 tusen. 
 

 
Den ytre moloen på ca. 300 meter er kostnadsberegnet til 700 tusen + mva. Men dette er 
bare for arbeidet. I tillegg kommer stein og transport. 
Beregninger tilsier at vi må ha ca. 6000 kbm med masse. Den nye moloen kan ikke legges 
der den game ligger. Her ligger inntaksrøret til Nofima. 
Det er ei utfordring at den stedlige massen i havna ikke er egnet til molo. Vi må derfor få 
skaffet egnet masse/stein utenfra. Et av alternativene er å få en avtale med kommunen om 
tunellmassen som ligger på tomta bak MC-bygget. Et alternativ er også å få egnet masse 
fra grustaket oppe i Litldalen eller steinbruddet på Mæhle. En må sannsynligvis supplere 
med duk for å binde massene og unngå utvasking. 
Total kostnad vil nok komme opp mot 1,5 mnok + mva. 



 
Bildet viser at våtmarksområdet er lite beskyttet mot diesel eller oljeutslipp i havna. 
Risiko for utslipp til dette våtmarksområdet er en viktig faktor som bør kvalifisere for 
offentlig støtte på prosjektet. 

 
Prosjekt nr. 3 - Nye brygger 
Laget har ca. 200 medlemmer. Det er 178 naust i havna. Men vi har bare 100 
båtplasser i bryggeanlegget. Det er derfor et stort ønske om å tilrettelegge flere 
bryggeplasser. Vi har drøftet flere alternativer. En forlengelse av dagens brygge er 
lite ønskelig da det blir mye gåing og bæring for de som er lengst ute. 
Vi ser på to alternativer som er skissert inn på flyfotoet.  
Finansiering gjøres med innskudd/depositum for de som skal leie plass. 
 

 
 



Prosjekt nr. 4 – Beredskapsbåt 
Erfaringer har vist at vi har i snitt 2 redningsaksjoner pr. år i indre del av 
Sunndalsfjorden. Redningsskøyta bruker ca. 2 timer til å nå fram. Dette så fremt 
den ligger i Kristiansund. De fleste båtene i havna er ikke i stand til å slepe inn båter 
hvis det er Litldalsvind. Dette gjelder også den beredskapsbåten som Hydro har i 
dag. Denne båten er heller ikke dimensjonert for å handtere lenseutstyr.  
Vi mener at sjøberedskapen i indre del av Sunndalsfjorden ikke er tilfredsstillende. 
Det er rett og slett flaks at det ikke har skjedd en større ulykke og tap av 
menneskeliv. 
 

 
 

Tanker rundt en beredskapsbåt i indre Sunndalsfjord 
 
Behov: 

• Redning av båter med motorstopp o.l. 

• Søk og redning av personer  

• Utlegging av oljelenser 

• Brannslukking i fritidsbåter og mindre nyttefartøy 

• Dykkeroppdrag 

• Vedlikehold av moring og ankring av bryggeanlegg 

• Kunne brukes som "midlertidig" skyssbåt ved stengte tunneler 

• Disponeres av politi til oppsyn o.l. 

• Disponeres til sikkerhetsopplæring og fritidsaktiviteter 
 
Krav: 

• Sjødyktighet til å takle stiv kuling i indre fjord 

• Minimum 12 knop 

• Kan kjøres av personer med vanlig båtførerbevis 

• Har slepekraft til å handtere en 50 fots båt 

• Takle inntil 2 cm is 
 
Utstyr: 

• Kartplotter for å kunne manøvrere i mørket 

• Varmesøkende kamera 

• Kran for betjening av oljelenser, ankring av brygger og heise ombord personer 

• Brannpumpe 

• Stige for entring av dykkere 

• Rigget for sleping 

• Ishud 
 

Det er mange løsninger for hvordan denne kan drives og vedlikeholdes. Men største 
utfordringen er nok å finansiere en anskaffelse. 



Eksempel på aktuelle båttyper. 

  
 

 
 
En eldre oppdrettsbåt kan være aktuell. Disse er solide og sjøsikre. Farten er ikke kritisk da 
vi her snakker om indre del av fjorden med rimelig kort avstand. Mobilisering av mannskap 
og utstyr vil sannsynligvis være mer kritisk med tanke på tid. 



Et historisk tilbakeblikk 
Når en skal utarbeide en plan for videre utvikling av havna er det riktig å ta et historisk 
tilbakeblikk. De planene som foreligger, er en videreføring av de tanker og ideer som har 
vært rådene siden laget ble etablert i 1958. Et historisk tilbakeblikk viser også at det er gjort 
store investeringer og ikke minst lagt ned en formidabel dugnadsinnsats. Dette er en 
dokumentasjon som viser at laget er i stand til å gjennomføre store prosjekter, både 
økonomisk og teknisk. 

 
Mudring og gravearbeid  
Dette arbeidet er det som har satt mest spor etter seg. Det er naturlig å gi en historisk 
oversikt over det som er gjort på dette området da noen av de planene som foreligger er 
vedlikehold av det som er godkjent og gjennomført tidligere.  
 
Området var i utgangspunktet et våtmarksområde, lite egnet som havn. Det var store 
mengder masse som måtte flyttes for å få til ei god og funksjonell havn. Når vi skal beskrive 
havna er det naturlig å starte med dette. 

 
Her er et bilde tatt i 1940, som viser området før havna ble anlagt. Sammenligner en dette 
med nyere bilder ser en hvor mye arbeid som er gjort. 
 
1960 
Allerede våren 1960 var det graving i havna, og utpå sommeren ble havnebassenget såpass 
brukbart at en del båteiere kunne ta denne i bruk. Den 1.september 1960 var det ei befaring i 
havna hvor det ble drøftet hva som måtte gjøres med bassenget. Det ble også drøftet 
hvordan en skulle unngå at kloakken skulle renne gjennom havna. I styremøte den 
15.9.1960 ble det uttrykt misnøye med det gravearbeidet som var gjort av Sunndal 
Kommune. Svaret fra ordfører Edøy var at de ikke hadde økonomi til å grave dypere en 0,5 
meter på lavvann. Altså var dette ei havn for robåter. 
 
Massen som ble tatt opp ble lagt opp på østsida av bassenget som skulle bli tomt til det 
første naustet som senere skulle bygges.  
 



1969 
Alf Engen AS fikk avtalen med å bygge veien som i dag går over fra Aurasida til nausta. 
Samtidig med denne veibygginga ble også Engen engasjert til å utvide bassenget.  
Denne store gravejobben ble finansiert dels med egne midler, men vi fikk også god støtte fra 
kommunen. I skriv til havnedirektoratet datert 5.desember 1969 ble den siste reviderte plana 
for området lagt fram. Kostnadsberegnet til 505.000,- kr. Dette omfattet ugraving av basseng 
1, med fortøyningsplasser for 150 båter, og en ca. 250 meter lang kanal inn til bassenget. 
Kanalen ville få en bunnbredde på 10 meter og en dybde på 2,5 meter. Massen skulle fylles 
opp på bassengkanten og skulle brukes for å lage opplagsplass for båtene. Mot Driva skulle 
det bygges en molo av tunnelmasse. Utbygginga skulle finansieres med tilskudd fra Sunndal 
Kommune – 200.000,-, Bensinfondet – 180.000,- og ÅSV – 70.000,-. Resten av kostnadene 
skulle laget ta. Dette ble delvis gjort med salg av masse.  
 
Selve bassenget ble utgravd i 3 omganger. Massen fra den første ble lagt opp som en molo 
mot Aurasida.  Massen fra 2. og 3. runde ble lagt opp der naustrekke 1 ligger. Dette 
medførte at laget nå fikk mange byggeklare tomter. 
Da veien var på plass viste det seg at isproblemene i havna ble betydelig verre. For å rette 
på dette, ble det lagt ned et rør slik at vatnet kunne strømme fritt inn og ut av den delen av 
keila som ble liggende øst for veien 
 
1970 
15.mai 1970 ble det inngått avtale med Lars K. Botten om å grave en breiere og dypere 
kanal fra marbakken og inn til havnebassenget. Ca. 5 tusen kubikkmeter (kbm) masse ble 
tatt ut. I årsberetningen for 1970-71 går det fram at utgravinga var godt i gang. Også moloen 
var på plass.  
 

 
 
1973  
I styremøte den 17.mars 1972 ble det drøftet hva som måtte gjøres for å få mudret ferdig 
havna. Med de maskinene en hadde til disposisjon, var det problem å grave ut det midterste 
partiet av havna. Oppmudringsfirmaet Ferdinan Pedersen i Haugesund ble derfor kontaktet 
vinteren 1972/73 for å gjøre jobben med en mudringspram. Den 5.mars 1973 kom 
mudderprammen IS Sandsuging og startet arbeidet. 
Kontrakten var at de skulle ta opp 4000 kbm masse til en pris på 36.000,- kr + moms.  
Det viste seg at på grunn av prammens størrelse, måtte en mudre både dypere og bredere 
enn tidligere planlagt. Ca. 11 tusen kbm masse ble tatt opp, hvorav kommunen kjøpte 5 
tusen kbm av sin egen masse. Havna var ennå i kommunal eie. Godt jobbet av styret å greie 
å selge massen til eieren. 2 tusen kbm ble solgt til Vegvesenet. Kostnadene ble noe høyere 
enn først avtalt. Ca. 26 tusen til Ferdinan Pedersen og 20 tusen til Alf Engen AS. 
 



  
Prammen var et vrak som skapte mye hodebry. Men en heltemodig innsats fra våre 
medlemmer gjorde at mudringen kom i gang.  
 

 
Havna etter mudring i 1973. 

 



 
Havna i 1976 
 
Da mudringen var ferdig skulle en tro at alle var fornøyde. Men da begynte problemene mot 
Aurasiden. Aurasiden ville ikke betale kanalavgift.  

  
Det ble mye fram og tilbake før saken endte med at kommunen stevnet Aurasiden (NVE). 
21.april 1978 ble NVE dømt til å betalte kanalavgift på vegne av nausteierne på Aurasida, i 
Nordmøre Herredsrett. 
 
1977 
Henvendelse fra Kommunen om at de ønsket masse til oppfylling av industriområdet på 
Håsøran. Dette var kjærkomment, da også laget hadde behov for flere båtplasser.  
 
1980 
Det ble inngått en avtale mellom Kommunen og Bråten og mellom Bråten og Småbåtlaget 
om et uttak på 10.000 kbm masse fra kanalens utløp. Bråten skulle få massene vederlagsfritt 
mot å foreta utgravinga. Det ble tatt ut ca. 15 tusen kbm masse i innseilingskanalen i 1981. 
Samtidig ble det lagt opp en molo helt ut mot Litledalselva. Bråten fikk også jobben med å 
forlenge moloen ut til marbakken, som ble ferdig i 1982. 
 



 
1986-91 
Den nye moloen nordvest for innløpet til den påtenkte østlige kanalen, ble påbegynt høsten 
1986. Denne var nødvendig for å unngå undergraving av de ytterste nausta, og sikre 
adkomsten til denne kanalen. Arbeidet ble gjort på dugnad med maskiner lånt av Alf Engen 
AS. 

  
Bilde fra havna tatt i 1987.  
 
8. januar 1987 ble det inngått en avtale med Alf Engen AS om utgraving av den nye kanalen 
øst for naustrekkene. Dette var i utgangspunktet en 5års avtale.  
I 1987 ble det tatt ut en del masse i den nye kanalen, men laget var svært misfornøyd med 
framdrifta.  
I juni 1988 var det antydet i et styrereferat at det var god framdrift. Videre ble moloen vest for 
innløpet i den nye kanalen ferdigstilt, samt at den nye kanalen ble åpnet for innkjøring. 
 
I 1989 ble deler av den nye kanalen øst for naustene tatt i bruk. Jobben gikk litt i rykk og 
napp, da dette måtte samkjøres med aktivitetene til kommunen. Gravinga fortsatte ut 1991. 
 
I 1991 ble det tatt opp litt masse fra et par grunner i det gamle havnebassenget. Halvard Lien 
tok på seg jobben mot at han fikk massene. 
 
1993 
I 1993 ble det søkt om tillatelse til å mudre ferdig det østlige havnebassenget i forbindelse 
med at Verket skulle gjøre en del mudringsarbeid. I brev fra kommunens miljøvernrådgiver, 
ble det påpekt at en må forvente en tungmetallforurensning av massen fra bruken av 
bunnstoff. Det ble gitt pålegg om prøvetaking og hvordan massen skulle handteres. Prøvene 
viste at det var ubetydelig med forurensning så SFT ga tillatelse den 23.mai 1993.  
 
Den 22.februar 1993 ble det inngått avtale med maskinfirmaet Lyng Maskin om å ta ut ca. 20 
tusen kbm masse. Dette viste seg å ikke holde. Det ble langt mer. Noe som også var godt 
synlig på regnskapet. Mudringsarbeidet ble også gjort fra marbakken og inn begge 
havneløpa, i tillegg til det østlige bassenget. Alle var fornøyde, bortsett fra bygningssjefen. 



Laget fikk et skarpt brev fra bygningssjefen om å rydde opp, da vi hadde lagt massen på 
kanten av bassenget på et ikke godkjent område.  
 
Under denne mudringsjobben ble det også lagt opp en del masse under 12 kV linjene som 
gikk til Hydro. Dette ble gjort uten å innhente godkjenning fra driftsleder ved Hydro. Laget fikk 
pålegg om å fjerne massen eller planere den utover slik at høyden til linjene kunne 
opprettholdes. Et av våre medlemmer lånte en større hjullaster og gikk løs på dungene, som 
etter hvert ble til en større parkeringsplass ved siden av porten. 
 

 
Bildet er tatt i 1993. Vi ser at mudringsprammen fortsatt ligger i bassenget. Likeledes ser vi 
massene som er lagt opp utenfor moloen som senere måtte fjernes. Dette kostes oss 50.000 
kr. En ser også på bildet det området under linjene som ble oppfylt og planert. Her er ikke 
Nofima-molo mot Litldalselva bygd ennå.  
 
Denne mudringsjobben ble finansiert med en ekstrakontingent på kr. 1000,- til de som hadde 
båtplass. 

 



2003 
Siste mudringsjobben ble satt i gang i 2003 da Hydro skulle ha 15-20 tusen kubikkmeter 
masse for oppfylling av tomta etter de gamle Søderberghallene som var revet. Da var det 
grusmoloen fra 1969 mellom Aurasida og havna som ble ofret for å gi plass til et større 
flytebryggeanlegg. Hydro fullførte ikke jobben da de ikke hadde bruk for mer masse. 
Restjobben ble gjort av egne medlemmer med lånte maskiner fra Magne Nærum AS mot at 
han fikk massene.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 



Andre investeringer de siste 20 år 
Det er verd å nevne noen andre prosjekter og investeringer som er gjort. Dette for å 
understreke at laget er veldrevet og står på solide bein økonomisk og har stor 

dugnadskapasitet. 
 
2001 
Bygging av mur for å sikre opplagsplass. Investerte ca. 100 tusen + mye dugnad. 

  
 
2004.  
Etter utgravingen i 2003 ble det anskaffet ei flytebrygge på 200m. Investering vel 1MNOK. 
Plattingen og utliggere ble gjort på dugnad. 

  
 
2006.  
Anskaffelse av bom og kameraovervåking for å redusere risiko for tyveri. Mye tyveri fra 
tilsvarende havner fra østeuropeiske «turister». Investering ca. 100 tusen + arbeid.  

 
 



2011.  
Innkjøp og utlegging av gjestebrygge på Flåøya. Investering 300 tusen + mye 
dugnadsarbeid. Blant annet 2 dagers sleping fra Kongensvoll i Agdenes. 

  
 
Samme år ble det satt opp et «lysthus». Brukes mye av barnehage og turgåere. Stikkut-post 
i 2018 og 2021 med flere tusen besøkende. Investering 100 tusen + alt arbeid på dugnad. 

      
 
2012.  
Bygging av voll/molo mot Driva. Var plaget av mye drivved inn i havna og at nausta ble  
undergravd av sjøen når det var uvær. Fikk tilgang på tunellmasse, men måtte leie tjeneste 
for bygging. Kostnad vel 300 tusen. 

  
 



2015.  
Montering av lysmastre med LED-lys. La opp strøm og vatn på Aurasida. Investering ca. 150 
tusen + mye dugnad. 

  
 
Nytt drivstoffanlegg for diesel og bensin med kortautomat. Investering 450 tusen. Alt arbeid 
ble gjort på dugnad. 

  
 
2018.  
Renovering av drivstoffkai. Ny utsettingsrampe.. Investering 200 tusen. Alt arbeid på dugnad. 

  
 
2019.  
Etablering av 16 nye opplagsplasser med strøm og vatn + belysning. Investering 150 tusen. 
Alt arbeid på dugnad. 

   
 



2017 - 2019.  
Klubbhus. Totalrenovering av kjøkken. Nye møbler. Projektor. Stereoanlegg. Varmepumpe. 
Rengjøringsmaskin for gulv. Nytt lys, maling, bilder, gardiner og planter. Investering 500 
tusen. Alt arbeid på dugnad.  
Huset er til utleie for medlemmer og andre som ønsker det. Mye brukt til barnedåp, 
konfirmasjoner og begravelser. Og ikke minst store bursdager og festlige anledninger.  
Utleid mellom 40 og 50 helger i året. Lite fortjeneste på dette da driftskostnadene er 
betydelige.  

 
 
2020 2021  
Muren som ble bygd i 2001 var i ferd med å rase ut. Vi landet da på ei løsning med å sette 
ned 6 meters lange spunt foran muren for å sikre denne. Investering 1,3 MNOK. 

  
Etter at spunt var på plass ble det gravd ut masser.  

  
Masse som ble tatt opp foran spuntene ble lagt opp som molo mot Litledalselva. Dette for å 
unngå slam inn i havna.  



  
Samtidig ble deler av inder havnebasseng utdypet til ca. 2 meters seilingsdybde. Investering 
250 tusen.  
Mur og spunt var som en ser meget skjemmende. Front og topp ble kledd inn. Dette ble en 
flott småbåtkai. I tillegg ble det anlagt en terrasse ved lysthuset. Kostnad 300 tusen + 1500 
dugnadstimer.  

  
Totalt prosjekt ca.1,9 MNOK. Her er det en liten mulighet for refusjon av moms. Men en kan 
ikke ta dette for gitt. 
 

 
8. september 2021. Gjest fra Hitra. Kan vi bli en attraktiv gjestehavn? 



Eierforhold 
Følgende 2 paragrafer er nedfelt i lagets vedtekter: 
 
§3 – Organisasjonsform og medlemskap 
Sunndalsøra Småbåtlaget er en frittstående juridisk, ikke-økonomisk forening med 
medlemmer. Lager er 100% selveiende. At laget er selveiende innebærer at ingen, verken 
medlemmer eller andre, har krav på foreningens formue eller eiendeler, eller er ansvarlig for 
gjeld eller andre forpliktelser. 
 
§9.1 - Hjemmelsrett 
Sunndalsøra Småbåtlag er 100% hjemmelshaver for følgende eiendommer: 
B.nr./G.nr.  -  53/268, - 53/94, - 53/161, - 53/227, - 53/290, - 53/323. 
 
 
 
 

Økonomi i laget 
 

Inntekter

Antall betalende Kr Sum

Medlemmer 220 600            132 000      

Båtplasser 100 800            80 000        

Vinteropplag 12 1 000         12 000        

Naust uten dugnad 100 3 000         300 000      

Naust med dugnad 78 1 000         78 000        

Sum kontingenter og avgifter 602 000      

Tippemidler 20 000        

Andre inntekter 20 000        

642 000      

Driftsutgifter

Strøm 80 000        

Kommunale avg. 30 000        

Internett ++ 20 000        

Sum minimum driftsutgifter 130 000      

Netto til bruk på vedlikehold og investeringer 512 000       
 
Laget har svært lave kontingenter og avgifter sammenlignet med andre båtforeninger. Dette 
betyr at det er mulig å øke disse uten større problemer. Det er 178 naust i havna. Dette 
innebærer at minimum medlemstall i praksis vil være 178. Risikoen for medlemsflukt er 
derfor liten. 


